HIL Veterangruppa

Veterankveld 26. september 2011 - referat
Paal åpnet som vanlig med å ønske velkommen og hadde også via Ingrid en hilsen til
alle fra Arne som er på sykehus. Vi hilser tilbake og ønsker snarlig og god bedring !
Deretter sang vi Skjæraasens fine "Vandringsvise" før vi henga oss til de alltid
velsmakende kaker og ditto kaffe. For anledningen var det rullekake, eplekake og en
sjeldent god bløtkake med sitronsmak. Johanne og Kari kan være stolte av sine kunster,
men Kjell og Leif hadde gjort god nytte for seg de også, og de 22 frammøtte koste seg
som vanlig i hverandres selskap.
Paal leste så referatet fra forrige møte (12/9) der det bl.a var antydet at gruppa nok ville
få forespørsel om bistand til høstens TV-aksjon 23.oktober. Bjørg og Halvor meldte seg
som hhv. "skriver" og sjåfør. Det ble også ytret ønske om å få drenert vekk vanndammer
som gjør parkering vanskelig. Dette er særlig aktuelt på baksida og ut for endevegger.
Svein og Finn oppsporte de gamle gardinene, og Paal lovet å ta opp "gardinspørsmålet"
med fotballgruppa på hovedstyremøtet påfølgende kveld, tirsdag 27/9.
Etter dette leste så Paal en liten politisk satire om valgflesk og virkelighet. Reidun hadde
gått gjennom gamle papirer og siterte bl.a. fra talen ved sin onkel Aksels hundre-årsdag
4.oktober 1998. Aksel Blomseth var meget allsidig i både vinter- og sommeridrett, og
bl.a. ble Varingskollbakken tatt i bruk i hans aktive periode. Den er også avmerket i den
lille folderen "Turstier i Døli/Løstad, Hakadal". Hun kom også inn på hedersmannen Aage
Westengen som tross sitt handicap gjorde utrolig mye for særlig friidretten, både
for Hakadal og for hele bygda. Han kunne nær sagt "alt" om friidrett, og selv ble jeg godt
kjent med ham gjennom bygdemesterskapene som skolene hadde hver høst i ”gamle
dager”.
Til slutt gjensto bare trekningen av av faste og flytende gevinster. Da alle "årer" ble solgt,
innbrakte det igjen kr.1400, og den såkalte "store" ble vunnet av Per Sigurd.

Hakadal 28. september 2011

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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